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OFERTA EDUKACYJNA

KIERUNEK EKONOMIA
STUDIA I STOPNIA (licencjackie)
Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów, prowadzone są w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym.
Specjalności studiów w ramach kierunku EKONOMIA
z ekonomika handlu i usług
z informatyka w biznesie
z ekonomika i organizacja

z bankowość i ubezpieczenia
z gospodarowanie

nieruchomościami

małych i średnich przedsiębiorstw

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)
Czterosemestralne studia magisterskie, prowadzone są w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym.
Specjalności studiów w ramach kierunku EKONOMIA
z ekonomika przedsiębiorstw
z ekonomika transportu
z ekonomika handlu i usług

z informatyka w biznesie
z rachunkowość i podatki

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent tego kierunku będzie posiadał wszechstronną wiedzę ekonomiczną,
pozwalającą na wykonywanie zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie
gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Będzie
przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji
wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk
ekonomicznych.
Absolwent będzie również przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach,
organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na
stanowiskach organizacyjnych. Będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności
do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.
Studia na kierunku ekonomia w Podkarpackiej Szkole Wyższej pozwalają na
zdobycie zaawansowanej wiedzy ekonomicznej na temat zjawisk i problemów
gospodarowania w skali mikro i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie
ich analizy ekonomicznej oraz modelowania przebiegu. Studia zapewniają
wszechstronną wiedzę i umiejętności przydatne dla menedżerów i przyszłych
właścicieli firm.
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KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
STUDIA I STOPNIA (licencjackie)
Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów, prowadzone są w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym.
Specjalności studiów w ramach kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
z

z

rachunkowość i finanse
przedsiębiorstw
audyt i zarządzanie finansami

z
z

doradztwo finansowe
rachunkowość i podatki

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu finansów
i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Celem studiów jest umożliwienie
studentom nabycia wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz
zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej,
strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.
Absolwent nabywa umiejętności przeprowadzania analiz działalności
gospodarczej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, rewizji
sprawozdań finansowych, wyboru optymalnych kierunków inwestowania w
aktywa rzeczowe oraz papiery wartościowe.

KIERUNEK KOSMETOLOGIA*
STUDIA I STOPNIA (licencjackie)
Studia I stopnia (licencjackie) trwają 7 semestrów, prowadzone są w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym.
z

Specjalności studiów w ramach kierunku KOSMETOLOGIA
Kosmetologia i organizacja usług kosmetycznych

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent kierunku kosmetologia będzie miał merytoryczne i praktyczne
przygotowanie do wykonywania zawodu kosmetologa w gabinetach
kosmetycznych o szerokim spektrum świadczonych usług. Będzie potrafił
różnicować defekty skóry, dobierać kosmetyki, przeprowadzać zabiegi
kosmetyczne, posługiwać się nowoczesną aparaturą kosmetyczną. Po ukończeniu
studiów będzie posiadał umiejętności i kompetencje z zakresu najczęściej
wykonywanych w gabinetach zabiegów kosmetycznych i fizjoterapeutycznych:
właściwie dobrać, zaplanować i świadomie przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne i
upiększające w obrębie skóry twarzy, dłoni, stóp i całego ciała. Będzie posiadał
*Będzie uruchomiony po wydaniu zgody przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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umiejętność postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie, wizażu i
stylizacji w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki.
Kwalifikacje zawodowe w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalają
na samodzielne prowadzenie gabinetu kosmetycznego i odnowy biologicznej.

KIERUNEK TRANSPORT
STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)
Studia inżynierskie, trwają 7 semestrów, prowadzone w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym.
Specjalności studiów w ramach kierunku TRANSPORT
z
z
z

transport i spedycja
logistyka przedsiębiorstw
inżynieria ruchu

z

z

diagnostyka i eksploatacja
pojazdów samochodowych
transport szynowy

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)
Czterosemestralne studia magisterskie, prowadzone są w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym.
Specjalności studiów w ramach kierunku TRANSPORT
z
z

logistyka i spedycja
inteligentne systemy
transportowe

z

z

diagnostyka i eksploatacja
pojazdów samochodowych
zarządzanie infrastrukturą
drogową

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent tego kierunku zdobywa umiejętność prognozowania i planowania usług
transportowych, procesów w systemach logistycznych, doboru środków
transportowych i technologii przewozów do określonych zadań, kształtowania
infrastruktury i planowania sieci transportowych, organizowania potoków ruchu.
Charakteryzuje się systemowym podejściem do projektowania, modernizacji i
eksploatacji systemów transportowych oraz zarządzania nimi. Podstawą
kształcenia na kierunku transport jest nauka o systemach transportowych w ujęciu
logistycznym, integrującym technologię przewozów, techniczne środki transportu,
infrastrukturę i systemy zarządzania
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REKRUTACJA
Terminy rekrutacji
Tryb studiów

Rozpoczęcie
rekrutacji

Zakończenie
rekrutacji

Ogłoszenie
wyników

stacjonarne

04.05.2021

28.09.2021

28.09.2021

niestacjonarne

04.05.2021

28.09.2021

28.09.2021

Wymagane dokumenty - studia I stopnia
z
z
z
z
z

formularz rekrutacyjny (formularz dostępny w punkcie rekrutacyjnym
i Internecie)
świadectwo dojrzałości (w oryginale lub odpisie)
4 kolorowe fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych)
kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony dowodu osobistego)
dowód wniesienia opłaty wpisowego (200 zł) i opłaty rekrutacyjnej
(85 zł)

Wymagane dokumenty - studia II stopnia
z
z

z
z

z

z

z

formularz rekrutacyjny (formularz dostępny w punkcie rekrutacyjnym
i Internecie)
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu
kandydat przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali dyplom
ukończenia studiów za granicą składają kserokopię dyplomu
zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał dyplomu
kandydat przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język
polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje.
Kandydaci ci składają również dokument o przebiegu studiów
(suplement lub wykaz ocen i zaliczeń)
3 kolorowe fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy
wydawaniu dowodów osobistych)
kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe po 1 stycznia 2005 roku,
składają również kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał
suplementu kandydat przedkłada do wglądu)
potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego (100 zł) oraz opłaty
rekrutacyjnej (85 zł). Absolwenci PSW w Jaśle są zwolnieni z opłaty
wpisowego
kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości
kandydat przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali
świadectwo dojrzałości za granicą składają kserokopię świadectwa
dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do
wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski
kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
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Zasady rekrutacji - studia I stopnia
Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na
podstawie konkursu świadectw dojrzałości, który obejmuje ustalenie liczby
punktów za oceny uzyskane z następujących przedmiotów: język polski, język
obcy nowożytny, oraz dowolny wybrany przedmiot zdawany na egzaminie
dojrzałości.
Punktacja za oceny na świadectwie dojrzałości (stara matura)
Ocena

Ilość punktów

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

Punktacja za oceny na świadectwie dojrzałości (nowa matura)
Ocena

Ilość punktów

100 - 81

6

80 - 61

5

60 - 51

4

50 - 41

3

40 - 30
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Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę wpisowego
w wysokości 200 zł oraz opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Opłata
wpisowego podlega zwrotowi w pełnej wysokości jeśli kandydat nie zostanie
przyjęty na studia lub wycofa dokumenty rekrutacyjne przed upływem okresu
rekrutacji. Kandydaci przyjęci na studia tracą prawo do zwrotu opłaty
wpisowego. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Zasady rekrutacji - studia II stopnia
1. Kandydaci - absolwenci Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle
przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych
i niestacjonarnych na podstawie wymaganych dokumentów złożonych
w terminie określonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
2. Pozostali kandydaci przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia
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stacjonarnych i niestacjonarnych na podstawie konkursu dyplomów
ukończenia studiów wyższych.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych nie przekroczy ustalonego limitu miejsc,
konkurs dyplomów nie będzie przeprowadzony (dot. pkt. 2).
4. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie
podania o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych po
upływie terminu rekrutacji.

WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I TRANSPORTU
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OPŁATY ZA STUDIA
Studia I stopnia (licencjackie)
Kierunek

System studiów

Czesne

stacjonarne

400 zł

niestacjonarne

380 zł

stacjonarne

400 zł

niestacjonarne

380 zł

stacjonarne

415 zł

niestacjonarne

395 zł

stacjonarne

520 zł

niestacjonarne

465 zł

ekonomia
finanse
i rachunkowość
transport

kosmetologia

Studia II stopnia (magisterskie)
Kierunek
ekonomia

transport

System studiów

Czesne

stacjonarne

420 zł

niestacjonarne

400 zł

stacjonarne

435 zł

niestacjonarne

415 zł

Gwarancja niezmienności czesnego przez cały okres studiowania
Ulgi
10% bonifikata czesnego dla osób studiujących wraz z osobami
spokrewnionymi w pierwszej linii (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic
+ dziecko)
5% bonifikata czesnego dla osób, które przed dniem 1 października
ukończyły 40 lat.
4% przy opłacie czesnego za cały semestr
6% przy opłacie czesnego za cały rok
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POMOC MATERIALNA
Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych bez względu na wiek.
W ramach pomocy materialnej student P S W może ubiegać się
o następujące świadczenia:
Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, począwszy od pierwszego roku studiów. Jest
przyznawane na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu netto
przypadającego na jednego członka rodziny studenta we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu
niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendium to przyznawane jest na wniosek studenta bez względu na
osiągane przez jego rodzinę dochody. Do wniosku należy dołączyć kserokopię
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) lub orzeczenie
traktowane na równi z tym orzeczeniem.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student,
który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie stypendium rektora dla
najlepszych studentów student może ubiegać się nie wcześniej niż po
zaliczeniu pierwszego roku studiów. Stypendium to może otrzymać nie więcej
niż 10% wszystkich studentów danego kierunku studiów prowadzonego
w uczelni.
O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się
również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia pod warunkiem
rozpoczęcia tych studiów w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego
stopnia.
Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn
losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie
to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana
zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim
przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem
losowym może być: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba studenta, śmierć
lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar,
powódź) i inne, na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji
materialnej.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi
szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw
szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę
podstawowej jednostki organizacyjnej.
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BIURO KARIER
Biuro Karier PSW wspiera studentów i absolwentów w rozwoju ich potencjału
zawodowego, promuje studentów i absolwentów na rynku pracy. Nawiązuje
ścisłe kontakty z pracodawcami, służy fachową pomocą studentom
i absolwentom, prowadzi różne formy działalności doradczej i szkoleniowej.
Celem Biura jest ułatwienie kontaktu pomiędzy pracodawcami a uczelnią.
Co oferuje Biuro Karier:
ź doradztwo indywidualne i grupowe
ź warsztaty i szkolenia przygotowujące studentów do poruszania się

na rynku pracy
ź studentom proponuje staże, praktyki i prace dorywcze
ź studentom i absolwentom proponuje konkretne oferty pracy
ź konsultacje w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych
ź spotkania z przedstawicielami firm i instytucji na terenie uczelni,

które pomagają zapoznać się z wymaganiami i oczekiwaniami
potencjalnego pracodawcy

PRAKTYKI ZAWODOWE
W ramach programu kształcenia studenci studiów I stopnia odbywają praktyki
zawodowe. PSW zwraca szczególną uwagę, by praktyki odbywały się zgodnie
z kierunkiem kształcenia zawodowego. Dzięki staraniom władz Uczelni
studenci mają możliwość odbywania powyższych praktyk za granicą (Grecja,
Cypr, USA, Niemcy) oraz w atrakcyjnych instytucjach i przedsiębiorstwach
w kraju.
Dzięki wynagrodzeniu uzyskanemu z tytułu odbywanej praktyki za granicą
studenci mogą opłacić całoroczny koszt studiów.
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LOKALIZACJA

SIEDZIBA PSW
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OFERTA EDUKACYJNA PSW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie)

Kierunek EKONOMIA
z
z
z

z
z

ekonomika handlu i usług
informatyka w biznesie
ekonomika i organizacja małych i
średnich przedsiębiorstw
bankowość i ubezpieczenia
gospodarowanie nieruchomościami

Kierunek TRANSPORT
z
z
z
z

z

Kierunek FINANSE I
RACHUNKOWOŚĆ
z
z
z
z

rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
audyt i zarządzanie finansami
doradztwo finansowe
rachunkowość i podatki

transport i spedycja
logistyka przedsiębiorstw
inżynieria ruchu
diagnostyka i eksploatacja pojazdów
samochodowych
transport szynowy

Kierunek KOSMETOLOGIA*
z

kosmetologia i organizacja usług
kosmetycznych

*Będzie uruchomiony po wydaniu zgody przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)
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